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Zmluva o dielo 
 

 
Čl. I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   
názov (meno) : MESTO Fiľakovo 
sídlo (adresa)  : Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 
IČO:     00316075 
DIČ:    2021115052 
štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
ďalej ako „objednávateľ“  

 
a 

Autor: 
Meno a priezvisko : Mgr. art. Alfréd Balázs 
Dátum narodenia :   
Rodné číslo:  
Trvale bytom : 
ďalej ako „autor“ 

 
uzatvárajú túto zmluvu o vytvorení diela. 

 
 

Čl. II. Predmet zmluvy 
 

1) Autor sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo - model na sochárske znázornenie hornej 
časti  človeka (hlava a hruď) – bustu Viliama Hulitu. 

2) Autor vytvorí dielo z hliny a opätovné odliatie zo sadry, a konečné umelecké vyhotovenie 
busty 
                                                                                                                                                                                          

Čl. III. Podmienky zmluvy 
1) Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou 
b) zabezpečiť odliatie sochy z bronzu 
c) vystaviť konečné dielo – bustu Viliama Hulitu odliatu z bronzu – na verejnom 

priestranstve v meste Fiľakovo 
d) zapožičať autorovi všetky dostupné materiály vo forme fotografií za účelom 

zhotovenia diela 
 
2) Autor sa zaväzuje: 

a) zhotoviť a odovzdať predmet zmluvy do 15.07.2016 
b) poskytnúť objednávateľovi  potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia 

úspešného zhotovenia diela 
 

 
Čl. IV. Ďalšie podmienky zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa 
dňom odovzdania predmetu zmluvy. 
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Čl. V. Odmena  

 
Autor je v pracovnom pomere u objednávateľa. Autor zhotoví predmet zmluvy t.j. umelecké 
dielo zo sadry (busta Viliama Hulitu) v pracovnom čase. Odmenou za zhotovenie predmetu 
zmluvy je jeho mesačná mzda stanovená v pracovnej zmluve zo dňa 30.12.2015. 
         
                                                    Čl. VI. Záverečné ustanovenia 
 
1) Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda 

účinnosť ďalším dňom po zverejnení. 
2) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou 

legislatívou Slovenskej republiky. 
3) Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

4) Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu. 
5) K návrhom dodatkov tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 

15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po túto istú lehotu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o zmene dodatku k zmluve, oprávňuje 
to obe zmluvné strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd alebo rozhodcovský súd 
o rozhodnutie.     

6) Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 
7) Zmluva ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva autor a jeden 

objednávateľ. 
8) Táto zmluva, uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle je na znak 

súhlasu oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná zástupcami zmluvných strán.      
 

Vo Fiľakove, dňa : 01.07.2016 
 
 
 
Objednávateľ:       Autor:  
 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                                   ............................................ 
   Mgr. Attila Agócs, PhD.                             Alfréd Balázs 
        primátor mesta        


